
 
 

Borgmesterkandidat for Venstre i Haderslev Kommune 
 
 
 
Navn: Holger Mikkelsen 

Adresse:  Kongstedvej 5, Simmersted 

Postnr. By: 6500 Vojens 

Alder: 54 år 

Civilstand: Gift med Tine vi har 2 børn:  

Katrine 18 år og  Marie 11 år. 

 
 
 
 
Hvem er jeg 
Mit navn er Holger Mikkelsen, jeg bor sammen med min familie på vores gård i et dejligt 
naturområde lidt uden for Simmersted. Her er jeg født og opvokset. 
Efter skolen arbejdede jeg ved landbruget og som lastbilchauffør og sparede op til at komme ud 
at se verden. To jordomrejser blev det til inden, jeg startede på Aalborg Universitet, hvor jeg 
læste HA-jur. Efter uddannelsen arbejdede jeg i 4 år på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, 
hvor jeg hovedsagligt underviste i økonomiske fag. 
 
I 1998 tog jeg beslutningen om at komme hjem til Simmersted og overtage gården efter mine 
forældre. Landbruget består i dag af ca. 140 ha.  
 
Sidste år blev jeg ansat som Driftsøkonomirådgiver hos LHN i Tinglev. Her beskæftiger jeg mig 
med at rådgive landmænd om låneomlægning, strategi, udvidelse, generationsskifte og meget 
mere. 
  
Undervejs og vigtigst af alt – mødte jeg min kone. Vi har 2 piger - Katrine og Marie, derforuden 
har vi 1 hund, 1 kanin og vist nok 4 katte.   
 
I 2006 blev jeg valgt ind i Haderslev byråd og er nu i gang med min 4. byrådsperiode. Jeg har 
opnået et stort og bredt kendskab til ledelsen af kommunen gennem de udvalg jeg har siddet i - 
ikke mindst fra voksenudvalget, hvor jeg også er i gang med mit 7. år som formand. 
 
 
Hvad vil jeg: 
Jeg synes, at vores slogan ”Haderslev - mulighedernes kommune” er et godt slogan, men vi skal 
huske, at det stadig ikke af alle opfattes som virkelighed. Jeg vil gerne arbejde for, at vi 
lykkedes med at blive kendt som ”en mulighedernes kommune” – og ikke kun har det som 
slogan.  En kompetent kommune, der spiller med og hjælper med at fjerne bureaukratiske 
forhindringer eller alternativt hjælper med at overvinde dem således, at vi også skaber 
muligheder og lys i øjnene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker at hellige mig kommunen og dens borgere og har ikke ønske om ekstra 
bestyrelsesposter – kommunen og dens borgere har min 1. prioritet. 
 
Ligesom vi borgere oplever udfordringer, vil kommunen også møde sine udfordringer. 
Vi kender ikke alle de udfordringer, som de kommende år vil bringe, men nogle af dem kender 
vi, bl.a. ved vi, at der vil være et voksende antal ældre med behov for pleje og omsorg. Jeg vil 
arbejde for, at vi bruger den viden således, at vi hurtigst muligt går i gang med at sikre, at vi 
også om 2-6 år kan levere en ordentlig hjælp og pleje til kommunens ældre. En mere langsigtet 
økonomisk planlægning og søgen efter nye muligheder er her nødvendig. 
 
Vi oplever også i disse år flere og flere unge med både lette og svære udfordringer som f.eks. 
angst og depression. Tænk sig vi taler om næsten hvert sjette barn og ung. At så mange unge 
har det dårligt er et så gennemgribende og alvorligt problem for samfundet, at der skal handles 
nu. 
  
 


